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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang begitu pesat dan persaingan antar perusahaan 

yang semakin ketat, secara tidak langsung menuntut setiap perusahaan agar 

dapat mengembangkan strategi usahanya baik untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang. Kondisi demikian diharapkan agar setiap perusahaan mampu 

mempertahankan eksistensinya, mampu bertahan hidup, dan mempunyai daya 

saing tinggi agar mampu bersaing dengan perusahaan lain baik dalam negeri 

maupun internasional. Adapun tindakan perusahaan dalam menyikapi 

persaingan yang sangat ketat di era globalisasi ini sangat beragam, salah satu 

cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk merealisasikan dalam 

mengembangkan kemampuan perusahaan menjadi kuat dan besar adalah 

melalui ekspansi (Payamta, 2001:239). 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2004:391), ekspansi sebuah perusahaan 

dilakukan oleh setiap perusahaan baik dalam bentuk ekspansi internal maupun 

ekspansi eksternal. Ekspansi internal adalah suatu tindakan pengembangan 

perusahaan yang dilakukan tanpa melibatkan dan tidak ada campur tangan dari 

organisasi di luar perusahaan misalnya manajemen melakukan penekanan 

biaya produksi, peningkatan kapasitas produk, dan penggunaan metode 

penjualan baru serta melakukan perluasan perusahaan yang sudah ada. 
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Sedangkan ekspansi eksternal adalah pengembangan perusahaan yang 

dilakukan dengan melibatkan dan ada campur tangan dari organisasi di luar 

perusahaan misalnya dengan melakukan merger atau penggabungan usaha. 

Merger merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam melakukan 

pertumbuhan secara cepat, adanya kerjasama antar perusahaan yang digabung 

secara tidak langsung akan menurunkan tingkat pesaingan antar perusahaan, 

selain itu perusahaan juga mendapat bantuan atau sokongan dana sehingga 

perusahaan mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan, dan secara tidak 

langsung akan terjadi penurunan dalam kewajiban keuangan. Namun tindakan 

perusahaan melakukan merger harus dilakukan sesuai dengan syarat dan 

ketentuan hukum yang berlaku sehingga pengumuman merger akan 

berpengaruh terhadap reaksi pasar. 

Adanya reaksi pasar dari pengumuman merger dapat dilihat melalui 

kondisi pasar, pasar akan bereaksi secara cepat dan akurat jika harga sekuritas 

mencerminkan semua informasi yang tersedia baik di masa lalu maupun saat 

ini (Fama, 1970). Akan tetapi informasi pengumuman merger ini harus diolah 

lebih lanjut karena informasi yang beredar di pasar belum menjamin bahwa 

harga sekuritas perusahaan bersangkutan mencerminkan informasi secara 

penuh. Oleh karena itu para investor harus mampu melakukan evaluasi dalam 

menganalisis informasi yang didapat dari pengumuman merger baik mengenai 

kabar buruk maupun kabar baik. Hal tersebut dilakukan agar para pelaku pasar 

tidak akan mudah dibodohi oleh beberapa emiten perusahaan dalam melakukan 

penanaman saham. 
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Pasar dikatakan efisien jika informasi yang tersedia mencerminkan 

semua aspek harga sekuritas dan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan. Untuk menghasilkan efesiensi pasar yang efisien baik dimata 

investor maupun emiten perusahaan, ada beberapa kondisi yang harus 

dilakukan untuk tercapainya pasar yang efisien diantaranya, para investor harus 

mampu memaksimalkan keuntungan, investor harus bereaksi secara cepat 

dalam melakukan analisis, informasi yang didapat harus secara mudah dan 

diperoleh pada saat yang sama. Dari penjelasan di atas efisiensi pasar 

bedasarkan keputusan merger dapat lebih ditekankan dan didukung oleh 

signalling theory. 

Signalling Theory menekankan pada kepentingan informasi yang 

dikeluarkan perusahaan terhadap para investor yang akan melakukan investasi 

ke dalam perusahaan. Informasi ini sangat penting ditekankan kepada para 

investor yang berguna untuk melihat gambaran perusahaaan baik keadaan masa 

lalu perusahaan maupun masa depan perusahaan. Perusahaan yang berkualitas 

baik dengan sengaja akan memberikan sinyal yang baik ke dalam pasar, 

sehingga pasar mampu dapat membedakan perusahaan yang baik maupun 

buruk. Sinyal yang disampaikan dapat berupa promosi atau informasi lain yang 

menggambarkan perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan lain.  

Jika reaksi pasar memberikan sinyal yang baik maka hal ini dapat 

memberikan kesempatan kepada para investor untuk melakukan penanaman 

saham, karena para investor berfikir bahwa perusahaan yang di tanamkan 
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sahamnya mempunyai prospek yang baik pada masa mendatang. Reaksi ini 

ditunjukkan dengan adanya perubahan volume dalam perdagangan saham, jika 

reaksi pasar baik atau positif maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya 

nilai harga saham namun jika reaksi pasar buruk atau negatif maka akan terjadi 

penurunan nilai dari harga saham. Oleh karena itu, menurut Hartono (dalam 

Yusuf et al., 2009), para investor sebelum memperdagangkan sahamnya harus 

mampu menginterprestasikan dan menganalisis informasi yang masuk agar 

dapat membedakan informasi yang baik (good news) maupun informasi buruk 

(bad news). 

Dalam menganalisis reaksi pasar untuk mengolah sinyal baik maupun 

sinyal buruk maka digunakan abnormal return sebagai alat ukur dalam 

melakukan analisis. Abnormal return ini sendiri merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur selisih (positif atau negatif) antara tingkat 

keuntungan sebenarnya (actual return) dengan tingkat keuntungan yang 

diharapkan (expected return) terhadap kandungan informasi pada reaksi pasar 

saham yang didapat dari pengumuman merger.  

Abnormal return sering kali terjadi karena dipicu oleh beberapa peristiwa 

misalnya adanya penggabungan perusahaan, pengumuman deviden, meningkat 

dan menurunnya suku bunga, tuntutan hukum yang sesuai dengan kebijakan 

yang berlaku. Dalam hal ini informasi pasar dapat digambarkan melalui Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG). Jika IHSG mengalami kenaikan berarti reaksi 

pasar positif sehingga secara tidak langsung terjadi peningkatan kemakmuran 
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pemegang saham, apabila IHSG mengalami penurunan maka dapat dikatakan 

pasar bereaksi negatif atau terjadi penurunan kemakmuran pemegang saham. 

Penelitian tentang abnormal return telah banyak dilakukan, tetapi hasil 

yang ditunjukkan masih memperlihatkan hasil yang berdeda-beda. Hal seperti 

ini dapat dilihat pada penelitian Dananjaya dan Wiagustini (2015), Rusnanda 

dan Pardi (2013), menemukan tidak ada perbedaan abnormal return 

perusahaan yang signifikan sesudah dan sebelum melakukan merger. Ini 

membuktikan bahwa investor kurang tertarik untuk melakukan investasi di 

sepanjang periode yang diteliti dan tidak merespon peristiwa merger. Jika 

dikaitkan dengan signalling theory menyatakan bahwa para investor merasa 

sama dengan keadaan sebelum dan sesudah merger, hal ini berarti sinyal yang 

diberikan tidak memberikan informasi yang positif maupun negatif, tetapi 

memberikan informasi yang tidak ada perbedaannya dengan sebelum 

dilakukannya merger. 

Sementara itu hasil yang berbeda ditemukan oleh Liargovas (2011), 

Magnusson (2013), menemukan terdapat perbedaan yang signifikan antara 

abnormal return sebelum dan sesudah merger. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pelaku pasar merespon peristiwa merger, jika dikaitkan dengan 

signalling theory menyatakan bahwa informasi yang diperoleh para pemegang 

saham menghasilkan signal yang baik, sehingga para pemegang saham tertarik 

melakukan perdagangan saham kepada perusahaan atau emiten. Dari hasil yang 

bervariasi dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, penelitian mengenai 
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reaksi pasar ini menarik untuk dilakukan walupun hasil yang didapat tidak 

sesuai yang diharapkan. 

Sehingga penelitian ini harus terus dilakukan untuk mengetahui reaksi 

pasar terhadap sinyal-sinyal dalam informasi pengumuman merger, tentunya 

dilakukan dengan metode dan periode yang berbeda dalam melakukan 

penelitian ini. Penelitian ini secara spesifik digunakan untuk menganalisis 

perusahaan karena perusahaan besar maupun kecil sangat memegang peranan 

penting terhadap perekonomian negara sehingga dalam hal pengawasan 

terhadap reaksi pasar perlu diperhatikan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan pasar terhadap pengumuman merger, sehingga para 

pemegang saham lebih dapat mempertimbangkan dalam melakukan investasi 

ke dalam perusahaan yang dianggap mempunyai prospek di masa mendatang. 

Oleh karena latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian mengenai 

“ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN PADA 

PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah terdapat perbedaan rata-

rata abnormal return saham perusahaan yang signifikan pada peristiwa 

sebelum dan sesudah merger? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukaan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

adanya perubahan rata-rata abnormal return pada perusahaan sebelum dan 

sesudah merger. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dari penelitian ini 

mempunyai kegunaan dan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan memberikan 

referensi pada materi perkuliahan menejemen keuangan, berupa konsep 

pemikiran dan pemahaman yang bermanfaat terhadap proses adanya 

pengaruh reaksi pasar terhadap keputusan para pemegang saham dalam 

pengambilan keputusan terhadap pengumuman merger, agar dikemudian 

hari dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menganalisis sinyal-

sinyal yang ada di pasar modal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memperkaya dan menjadi sarana untuk mengembangkan keilmuan 

serta sebagai acuan dalam penelitian berikutnya. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, informasi serta manfaat yang berguna dalam mengembangkan 
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dan menetapkan kebijakan serta langkah yang harus diambil perusahaan 

maupun investor terkait dalam pengumuman merger. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

terbagi menjadi lima bab. Secara garis besar materi yang akan dijelaskan pada 

masing-masing bab adalah sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori yang meliputi 

penjelasan tentang konsep efisiensi pasar modal, bentuk efisiensi 

pasar, teori persinyalan (signalling theory), event study, abnormal 

return saham, merger perusahaan dan tipe-tipe merger serta kelebihan 

dan kelemahan merger, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan antara lain tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 
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pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil analisis data yang diteliti 

yang meliputi hasil analisis deskriptif berupa perhitungan variabel-

variabel penelitian dan analisis statistik yang terdiri dari pengujian 

normalitas data dan pengujian hipotesis beserta dengan pembahasan 

pada masing-masing hasil yang telah diuji. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi ikhtisar kesimpulan umum dari keseluruhan 

penelitian yang telah diteliti, keterbatasan dalam melakukan penelitian 

dan kegunaan hasil penelitian serta dikemukakan pula saran-saran dari 

semua pihak untuk dilakukan tindak lanjut dan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


